COVER

IKHTISAR BEDAH BUKU

Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme
-Teori dan PraktikAnwar Sanusi, Ph.D
Fadillah Putra, Ph.D

PUBLIKASI CIPA

dapat diunduh di
cipa.or.id

Bedah Buku
Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme
-Teori dan Praktik-

Keynote Speaker &
Penulis Buku

:

Pembedah

:

Moderator
Hari/Tanggal
Tempat
Penyelenggara

:
:
:

 Anwar Sanusi, Ph.D (Sekjen Kemendes PDTT)
 Fadillah Putra, Ph.D (Wakil Direktur Pasca Sarjana
Universitas Brawijaya)
 Prof. Dr. Eko Prasojo
 Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, MA
Hadi Prayitno
Selasa, 13 Agustus 2019
STIA LAN Jakarta
Kerjasama
 Center for Indonesian Policy Analysis (CIPA)
 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga
Administrasi Negara (STIA LAN Jakarta)
 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
(LAN RI)

Daniel Zuchron (Dewan Pakar Center for Indonesian Policy Analysis)
Saat ini, ilmu sosial dan ilmu politik dipertanyakan oleh publik. Beberapa saat yang
lalu, sidang MK mengenai sengketa Pemilihan Umum menstimulasi banyak orang
untuk menginkan menjadi sarjana hukum. Padahal sidang tersebut terjadi karena
adanya ilmuwan-ilmuwan di dunia sosial politik.
Isu publik adalah sesuatu yang telah dipahami oleh semua orang dan kami adalah
komunitas yang meninggikan kemampuan tentang analisis kebijakan publik. Kami
berharap agar jangan sampai kepakaran ini diserahkan kepada orang awam. Jika
kita biarkan begitu saja, maka televisi dan media sosial tidak tahu siapa sebenarnya
yang berperan dan bermain dalam penentuan kebijakan. Tentu akan berbahaya jika
banyak pihak yang tidak memiliki kemampuan di bidang kebijakan publik
kemudian turut serta dalam pembahasan masalah publik. Dalam forum ini telah
dihadirkan para pakar untuk memastikan bahwa ilmu ini tetap terjaga.
Memang benar adanya bahwa kita adalah negara yang menjamin kebebasan
berpendapat, tetapi jangan sampai ranah kebijakan publik diserahkan kepada yang
bukan ahlinya.
Anwar Sanusi, Ph.D
Ada semacam shifting paradigm yang cukup terasa. Buku ini diilhami ketika saya
menjadi Kepala Pusat Analis Kebijakan.

Problematika yang kedua adalah policy alination. Adanya keterasingan terhadap
kebijakan yang ada. Kebijakan harus menjadi solusi terhadap permasalahan yang
ada. Namun demikian, kebijakan yang begitu mahal prosesnya, ketika
diimplementasikan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dipicu oleh kondisi bahwa
kebijakan ini tidak berbasis pada realitas empiris masyarakat. Yang dikembangkan
adalah asumsi.
Pendekatan behavioralisme adalah pendekatan mainstream analisis kebijakan
publik. Memang dalam hal situasi masyarakat yang terkendali, hal ini masih dapat
dilakukan. Namun pada masyarakat dinamis seperti sekarang, perubahan adalah
sebuah keniscayaan. Kita tidak dapat menghasilkan analisis kebijakan publik jika
tidak berbasis riset kepada masyarakat.
Kita ingin melihat bagaimana caranya membuat kebijakan yang lebih baik. Memang
analis kebijakan adalah salah satu responnya. Kebijakan saat ini jarang yang lahir
dari kepentingan bersama, pasti berasal dari kepentingan tertentu. Hal ini adalah
cerminan bahwa kebijakan belum mencerminkan common interest yang terintegrasi.
Buku tidak akan pernah sempurna. Tugas kita sebagai
menyempurnakannya.

manusia adalah

Moderator:
Apapun upaya kita untuk berkebijakan publik, goalnya adalah untuk keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Fadillah Putra, Ph.D:
Persoalan yang kita hadapi adalah: durabilitas dari suatu kebijakan. Hal ini terjadi
ketidakseimbangan. Aspek pertama bahwa para pelaku kebijakan publik lebih
beroreientasi capaian instrumen, IKM bisa tercapai, bagaimana tidak terjerat KPK,
bagaimana SAKIP dan LAKIP dapat tercapai.
Kita berhenti di lampu merah bukan karena takut pada lampu, tapi pada hakikatnya
adalah institusi. Semua yang kita lakukan dimotivasi oleh paksaan pada ketaatan
pada institusi. Kebijakan jangan diartikan turun dari langit, tetapi muncul dari
dalam bumi.
Kebijakan dikritik sebagai sesuatu yang bersifat rasionalisme. Yang lebih banyak
berlaku adalah the logic of appropriateness. Historical institusionalisme mengatakan
bahwa kebijakan publik adalah berjalannya
Diskusi institusionalisme: yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah
karena manusia saling berkomunikasi. Kebijakan diskursif adalah kebijakan yang
mempertentangkan perdebatan tentang kebijakan di kursi DPR.

Prof. Eko Prasojo
Ini adalah teori-teori yang dipakai dengan menggunakan pendekatan teori ilmu-ilmu
sosial, dalam membahas perspektif, dan melihat bagaimana analis kebijakan harus
melihat kebijakan publik dengan mempertimbangkan beberapa faktor termasuk
aktor yang terlibat, lingkungan yang mempengaruhi, dan dampak dari
kebijakannya. Jangan ragu mendefinisikan instrumen kebijakan, jika kita
mendalami perspektif. Kita dapat lebih menyelami struktur aktor dan institusi
dalam kebijakan, baik yang bersifat formal maupun non-formal. Policy is intellectual
activities in politic process.
Seringkali kita menganggap kebijakan yang baik di negara lain dapat
diimplementasikan langsung di negara kita. Jika ada bantuan asing, khususnya
utang, harus diperhatikan. Ini adalah sifatnya konteks, apakah dari sociological
institutionalism, rational choice, cocok dengan institusi formal yang ada di
Indonesia.
We adapt, not adopt. Seringkali bantuan-bantuan internasional memakai kerangka
pikir mereka. Yang disadur dalam buku ini umumnya adalah orang barat yang
institusinya sudah matang dan tidak bisa menjelaskan proses kebijakan di negara
kita. Kita seringkali gagal mengartikan ini.
Ini penting.
Saya beruntung karena saya pernah menjadi policy maker atau menjadi konsultan
bantuan-bantuan asing untuk Indonesia, dan juga menjadi knowledge producer.
Bagaimana kita menjelaskan kebijakan berbasis bukti.
Buku-buku ini tidak menjelaskan apa itu public dan apa itu policy, langsung masuk
ke dalam berbagai perspektif. Ini sangat bagus untuk memahami proses kebijakan
yang sangat dynamic. Terkait rational-choice, setiap individu selalu memaksimalkan
kepentingannya, tetapi ada batas karena ada institusi. Institusi dapat menjadi
constraint dan menjadi guideline. Pada akhirnya, semuanya akan mengarah pada
corruption by policy, yaitu orang memasukkan kepentingan pribadi pada peraturan
perundang-undangan. Justifikasinya melalui proses intelektual, dibuat oleh
lembaga formal yang berwenang.
Ada dilema yang terjadi. Policy maker akan menghitung, apabila seseorang
melaksanakan suatu kebijakan, resistensi apa yang terjadi. Seberapa yakin seorang
politicy dalam policy brief dan policy memo untuk melaksanakannya. Jika
resistensinya besar, terjadilah public distrust. Public distrust akan mempengaruhi
suara mereka. Bagaiman seorang sultan dapat mendorong formal and informal
institution dalam mendukung nilai SAKIP di Yogyakarta, karena SAKIP di
Yogyakarta adalah yang terbaik.
Ketaatan masyarakat kepada sultan yang tinggi digunakan untuk memperkuat
reformasi dan kebijakan di Yogyakarta. Demokrasi yang terlalu banyak pun tidak
baik. Bridging adalah pada public administration. Di Bali mereka memanfaatkan

swakadharma, yaitu jiwa untuk melayani sesama dan twikaradhama, yaitu
keseimbangan alam. Hal ini sangat dibutuhkan oleh kebijakan publik. Salah satu
hal yang dapat menyukseskan kebijakan publik adalah
Kita harus membangun basis sosiologis yang kita miliki untuk memperkuat proses
kebijakan dengan menggunakan pendekatan lokal.
1. Public policy
2. Public management
Ini menjadi pilar bangsa. Mudah-mudahan pemerintah sekarang dapat membuat
better policy, better management.
LAN mempunyai mandat untuk membuat inovasi kebijakan.

Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, MA:
Sebagai pembahas, saya harus membaca dan mengenal isi dari buku ini. Ada 302
halaman, dan harus saya baca intisari dari buku tsb selama 2 hari. Ini buku mau
kemana dan apa maksud dibuatnya buku ini? Buku ini merupakan angin baru,
untuk khazanah publik. Selama ini kita lupa dengan kebijakan publik, tapi
menghilangkan teori. Sehingga terdapat GAP yang menganga antara policy analyst
dan policy makers. Ini yang terdapat di lapangan. Dan buku ini merupakan kritik
untuk kebijakan publik yang eksisting.
Tujuan kita sebenarnya ialah mendekatkan GAP yang ada. Dimulai dari teori,
kemudian diturunkan kepada framework, arah kemana yang akan di desain. Lalu
ada model, untuk menguji teori dan framework tersebut. 3 hal ini yang jarang kita
pakai untuk menentukan kebijakan publik. Aspek teorisasi, framework, modeling
itu semua sia2 jika tidak ada JFAK. Ditambah SDM juga tidak cukup. Harus ada
konten yang berkualitas.
Ada 3 teori besar ilmu sosial politik, behavioralisme, strukturalisme dan
instusionalisme.
Lalu adapun studi analisis kebijakan publik, jika penerapan neo-institusionalisme
dalam akp gagal, maka akan terjadi konflik yang tidak terkontrol dan tidak
terprediksi. Kebijakan publik lahir dan berproses didalam sebuah konteks
institusional. Intinya kita harus sering berinteraksi dan komunikasi antar aktor
kebijakan. Dimana ada 3 aktor kebijakan, yaitu pemerintah, akademisi dan
entrepreuner.
Banyanya kebijakan produk yang tumpang tindih, konflik kepentingan, kurang
demokratis, itu akan menimbulkan beberapa konflik. Tidak efektifnya kebijakan
pemerintah. Maka solusinya ialah dengan adanya JFAK.
Whats next?

Bagaimana mengurai kondisi dan problematika aspek institusional dari kebijakan
publik di Indonesia?
Bagaimana strategi menyuntikan pendekatan deo institusionalism kedalam proses
pembuatan kebijakan di Indonesia saat ini?
Bagaimana strategi memperkuat posisi peran JFAK di pusat dan di daerah?
Bagaimana pendekatan neo-konstitusionalisme benar2 dapat bekerja?

Tanya Jawab
Bu Nurliah : Bagaimana kebijakan itu public interest? Ketika para pejabat publik
hanya melihat private area, bukan untuk kepentingan public?
Pak Rendi (Serang) : 1. Mengapa dalam buku ini tidak mengaitkan dengan tata kelola
kolaborasi?
Pak Mukti (Mhs S3) : 1. Apakah dari penjelasan tadi, momentumnya sudah tepat
bagi kita menginstitusionalisaskan perspektif neo institusionalisasi?
3. Apa yang dilakukan LAN untuk menyeimbangkan JPT dan JFAK supaya tidak
saling bertentangan?
Jawaban :
1. Analis kebijakan ini bisa dipakai oleh pengamat, dosen sampai analis kebijakan
itu sendiri. Ini bisa dilakukan dengan pendekatan institusi atau sosial
komprehensif.
2. Kita sendiri harus dapat memilah dan memilih mana konstitusional yang lebih
tepat oleh kondisi saat ini. Ada 3 yang menurut saya kita akan berhasil,
knowledge, national interest dan otoritas. Maka dari itu, diperlukan orang yang
tepat di posisi tersebut. Kemudian dibuat pertukaran antara policy maker dan
akademisi. Agar teori yang telah dipelajari dapat dipraktekan dengan tepat oleh
orang yang telah melakukan penelitian dan analisis.
3. Sebenarnya yang terjadi adalah bahwa institusi tidak memanfaatkan struktur
kesempatan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik.
4. Kebijakan gagal karena tidak memiliki basis teori yang kuat? Teorinya berasal
dari Barat. Barat memiliki kerangka teori yang kuat. Tidak ada masalah Barat
atau Timur, namun masalahnya sudah teruji atau belum.
5. Institutional failure adalah gap antara institusi formal dan institusi informal.
yang disarankan dalam buku ini adalah bahwa kedua institusi tersebut saling
mengisi (komplementer). Terkait dengan JFAK, hanya ditulis bahwa analis
adalah
yang
ada
di
dalam
instansi
pemerintah
(Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah). LAN sudah memiliki LSP, yang
mensertifikasi baik ASN maupun non-ASN. Maka, tidak ada lagi kondisi dimana
kita diatur oleh swasta. Sebaliknya, analis kebijakan non-ASN dapat
memberikan masukan terkait dengan kebijakan publik yang kita lakukan.
Moderator:

Faktor-faktor kegagalan kebijakan dapat disebabkan
institusionalisme belum dapat dilaksanakan dengan baik.

oleh

karena

neo-

Fadillah Putra, Ph.D.
Sekarang ini sedang ramai dibentuk laboratorium kebijakan. Isinya dapat
menggabungkan pemetaan otak manusia. Sedangkan kebijakan publik di Indonesia
masih berkutat di formulasi, dan lain-lain. Pada proses pedagogis, baik di dalam
maupun di luar lembaga pendidikan tinggi. Kami mewajibkan mahasiswa S2 dan S3
tidak ditempatkan dalam kerangka yang terlalu linear, bahwa ini adalah sesuatu
yang terjadi, tetapi bukan harus diterapkan. Orang yang berjualan dan membeli di
pasar adalah praktik rational-choice. Mengapa kehadiran pasar modern banyak
menggilas pasar tradisional dan dilegitimasi oleh negara? Kita complain tetapi kita
tidak melihat Pemda mana yang pertama melegalisasinya. PKH adalah program yang
sangat kuat secara institusi. Hal ini dapat dilihat secara institusional. Contohnya
adalah doktrin bahwa pasar tradisional harus ditandatangani itu tidak terlalu
berlaku. Mengapa seseorang berani melanggar suatu institusi (perlindungan
terhadap rakyat kecil) namun tidak berani melanggar institusi lain (agama).
Alih:
Ada sebuah kritik tentang neo institusionalisme: neo-institusionalisme terdiri dari
kebijakan publik yang sangat teknokratis, selain itu dia bebas nilai. Ia tidak
memperhatikan kontestasi pertarungan politik bermain dalam ranah kebijakan.
Menurut Vedi Hadiz, teknokratis karena melihatnya dari segi teknokratis dan tidak
melihat kontestasi kekuasaan. Contohnya tentang pembinaan kepegawaian daerah
yang dipegang oleh kepala daerah. Neo-institusionalisme bukanlah pure untuk
dilakukan, tapi untuk menjelaskan situasi.
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, MA:
Bicara teori itu menarik. Tetapi teori yang baik bukan untuk didiskusikan, tetapi
harus dilakukan. Teori bukan bayang-bayang bagi realita, tetapi ia adalah bayangbayang untuk memperbaiki realita. Untuk LAN, ini merupakan bahan untuk
memperbaiki pengelolaan JFAK di Lembaga Administrasi Negara.
Fadillah Putra, Ph.D:
Pak Vedi adalah seorang strukturalis dan dalam teori institusionalisme itu memang
saling mengkritik. APBN kita sebanyak 2200 triliun itu adalah kebijakan. LAN ini
merupakan rumah agar kebijakan publiknya maju dengan melibatkan IT, psikologi,
dan neurosains.
Dari perbincangan kita selama dua setengah jam, tidak adil jika dihadirkan dalam
beberapa kalimat. Muara dari diskusi ini adalah untuk meningkatkan kualitas
kebijakan dan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
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Dugaan Pembahas

Ada kegalauan pada diri penulis:
“Mengapa perkembangan disiplin
kebijakan publik dan pertumbuhan
analis kebijakan di Indonesia belum
mampu mewujudkan kebijakan publik
yang berkualitas?”

Pendatang baru yang membawa angin segar …

Dari Konsep ke Konstruk Kebijakan

TEORI

Konten/Substansi
SDM (JFAK)
(Halaman 3; 7)

Kerangka
Pikir

Model

(Halaman 2)

Kebijakan
publik yang
berkualitas

Rendahnya kualitas kebijakan
adalah cermin dari dangkalnya
aspek teoretis yang digunakan
dalam analisis kebijakan publik
(hal. 249)

The Inconvenient Truth:
Gap Studi Kebijakan vs. Pembuatan Kebijakan

Policy
Analysts
o Keengganan pengambil kebijakan
menggunakan hasil penelitian kebijakan;
o Pelaku kebijakan tidak cukup memiliki
kapasitas dan idealisme melakukan
reformasi kebijakan;
o Kedekatan dengan birokrasi akan
mendistorsi idealisme & visi jangka
panjang darI kerja akademis.

Policy
Makers

Evidencebased policy

o Peneliti kebijakan tidak mengerti detil
persoalan di lapangan, serta gagal
menangkap komplikasi realitas politik
mikro & prosedur administrasi yang
renik;
o Hasil kajian para peneliti kebijakan
terlalu akademis, normatif, dan
abstrak.

3 Teori Besar Ilmu Sosial Politik
(Halaman 10-12)

Behavioralisme
• Perilaku manusia
sebagai pusat analisis.
• Mementingkan motif
dan sifat dasar
manusia (masyarakat)
sebagai pertimbangan
formulasi dan
implementasi
kebijakan.

Strukturalisme
• Pilihan tindakan manusia
lebih ditentukan oleh
struktur ketimbang faktor
sifat dasar dan perilaku.
• Berbagai aturan, kebiasaan,
norma, standar dll
menentukan boleh tidaknya
sebuah tindakan.
• Mengkritik ketimpangan
struktur kekuasaan akibat
eksesifnya praktik
kapitalisme dan liberalism.

Institusionalisme
• Pilihan tindakan manusia lebih
ditentukan oleh institusi yang
melingkunginya.
• Transformasi kelembagaan
lebih penting ketimbang
perlawanan terhadap struktur
ekonomi politik global.
• Transformasi dilakukan melalui
penguatan regulasi, program,
hingga strategi implementasi
dalam mengatasi masalah
publik.

Dari Insitusionalisme ke Neo-Insitusionalisme
 Institusionalisme adalah studi yang mempelajari asal-









usul, proses bekerja, dampak, dan strategi reformasi
terhadap institusi yang ada di masyarakat (hal. 31, 38).
Proses pembentukan institusi bisa dipandang dari
aspek historis (Hegel) dan aspek rasional (Hobbes,
Locke) (hal. 38-39).
Negara adalah hasil dari proses institusionalisasi dari
komunitas moral (gemeinschaft) yang menjelma
menjadi masyarakat yang terstruktur (gesselschaft),
dan berkembang menjadi staat atau negara (hal. 32).
Institusionalisasi membutuhkan legitimasi, sehingga
terlalu terfokus pada lembaga formal seperti
konstitusi, regulasi, dan organisasi (hal. 40).
Institusi ada 2 yakni Formal dan Informal. Namun
Institusionalisme lama mendefinisikan institusi hanya
pada aspek formal (hal. 41).

 Neo-Institusionalisme adalah pengembangan









dari pendekatan Institusionalisme, dan
memiliki kesamaan pandangan bahwa
institusi adalah pusat gravitasi dari fenomena
sosial politik (hal. 43).
Neo-Institusionalisme mendefinisikan
institusi pada aspek formal dan informal
secara simultan (hal. 41).
Neo-Institusionalisme tidak puas dengan
riset deskriptif saja, namun harus melihat
dampaknya (hal. 46).
Neo-Institusionalisme mendalami faktor
pendorong dan penghambat perubahan
kelembagaan (hal. 48-49).
Neo-Institusionalisme juga melihat interaksi
antar institusi (hal. 50)

Studi AKP dalam Perspektif Neo-Insitusionalisme
 Titik perhatian pada proses bekerjanya sebuah

organisasi. Organisasi harus dibedakan dari institusi:
meskipun institusi bisa muncul dari dalam organisasi,
namun secara umum organisasi merupakan bagian dari
instutisi (hal 51).
 Kebijakan publik lebih dekat dengan organisasi
ketimbang institusi, sebab kebijakan publik
merupakan cara atau alat mencapai tujuan. Namun,
institusilah yang membentuk perilaku para aktor
dalam kebijakan publik (hal. 52).
 Institusi sangat kuat pengaruhnya terhadap tindakan
dan pilihan negara dalam menentukan kebijakan
publik. dengan kata lain, institusi adalah sumber dari
kebijakan publik (hal. 53).
 Terdapat 4 Pendekatan:

Sociological Institutionalism

Rational-choice Institutionalism

Historical Institutionalism

Discursive Institutionalism

Perbedaannya terletak pada dampak dari
keberadaan institusi (hal.54-55)

Penerapan Neo-institusionalisme dalam AKP
 Kebijakan Publik lahir dan berproses di dalam

sebuah konteks institusional. Bagi neoinstitutionalist, perilaku individu dan masyarakat
merupakan akibat dari keberadaan institusi (hal.
59).

 Kebijakan publik adalah bentuk paling nyata dan

hidup dari keberadaan institusi (hal. 60).

 Kegagalan kebijakan publik terjadi ketika

terdapat kelangkaan proses institusionalisasi.
Sementara kelangkaan institusionalisasi akan
berujung pada konflik yang tidak terkontrol dan
tidak terprediksi (hal. 60).

Perbandingan 4 Pendekatan Neo-institusionalisme
Aspek

Rational Choice (RCI)

Sociological (SI)

Historical (HI)

Discursive (DI)

Peran Institusi

Mengendalikan perilaku agen; Sebagai sebab terjadinya
Meminimalisasi uncertainty
perubahan sosial.
dan transaction cost.

Sebagai fenomena yang
dinamis (berubah-ubah
antar waktu).

Bersifat dinamis,
fleksibilitas, dan terbuka
untuk diperdebatkan.

Proses
Kebijakan
Publik

Principal-agent, game-theory,
dan rule-based models.

Pembelajaran dan
mobilisasi sosial.

Kebijakan publik adalah
Perlu pemahaman
kenyataan historis (timing, tentang policy discourse.
ordering, inter-temporal).

Aplikasi Teori

Institusi menyediakan
opportunity structure bagi
aktor. Tindakan aktor dapat
diprediksi sepanjang tidak
terjadi perubahan institusi
secara fundamental.

Organisasi adalah fakta
sosiologis ketimbang
manajerial., shg prinsip
sosiologi tepat sbg pisau
analisis thd pola interaksi
dalam organisasi.

Riset perbandingan;
Domain aturan main dan
kultural; Tata ruang dan
urban planning.

Metode
Penelitian dan
AKP

Gabungan Teknik gametheory dengan sejarah;
Induktif dan deduktif; Survey.

Studi kasus.

Studi “multi institusional”; Fenomenologi, grounded
Kausalitas (sebab-akibat); theory, etnografi, dll.
Historiografi.

Bagaimana
mengkonstruksi ide dan
mendiseminasikan
kepada publik.

Aktor Kebijakan

Pemerintah
Akademisi

Policy entrepreneur

Arnold Meltsner
(hal. 110-111)

Dimana posisi &
tugas AKP (JFAK)?
o AKP sebagai operator dari
tujuan kebijakan
o Mengadvokasi issu di
lingkungan area kebijakan
o Melakukan pendampingan
terhadap klien (pemerintah).
Jenkins Smith (hal. 111)
Posisi AK bersifat praksis, dengan output utamanya
adalah rekomendasi kebijakan (hal. 247)

JFAK sbg Jawaban thd problem Kebijakan Publik

JFAK
+

o Mampu melakukan

analisis kebijakan
dengan
pendekatan neoinstitusionalisme;

o Memiliki penguasaan

konten kebijakan.

Peta JFAK

Faktor
Pembanding:
 Jumlah PNS:
4.351.490 orang
 Jumlah Lembaga:
34 Kementerian;
27 LPNK; 34
Provinsi; 415
Kab; 93 Kota; 6
Kab/Kota Adm;
97 LNS.

Kritik untuk Instansi Pembina JFAK
 Bekal teoretis dalam melakukan proses

analisis kebijakan publik tidak ditemukan
dalam berbagai regulasi maupun modul
pelatihan bagi JFAK (hal. 256);

 Posisi JFAK dengan peneliti kebijakan di ranah

akademis masih tumpang tindih, terutama
dalam hal metode penelitian dan model
publikasi ilmiah (hal. 257);

 Proses kebijakan publik dalam khazanah

regulasi JFAK masih terlalu stagist / linier,
khususnya merujuk pada model siklus William
Dunn (hal. 257).

A continuing work
 Mengurai kondisi dan probematika aspek institusional dari kebijakan publik di

Indonesia  institusi sebagai konteks atau ekosistem yang melahirkan kebijakan
publik, bukan sebagai teori atau pendekatan (jo. hal. 59-60).

 Bagaimana strategi menyuntikkan pendekatan neo-institutionalism kedalam

proses pembuatan kebijakan di Indonesia saat ini?

 Bagaimana strategi memperkuat posisi & peran JFAK di Pusat dan Daerah (jo.

hal. 12)?  Berdasarkan mini-riset LAN (2017), utilisasi AK masih berada pada angka
40,87 (dari skala 100). Selain kapasitas AK, faktor kepemimpinan dan dukungan
organisasi adalah variabel penting untuk meningkatkan utilisasi JFAK.

 Bagaimana pendekatan neo-konstitusionalisme benar-benar dapat bekerja untuk

mengurangi celah antara riset/analisis kebijakan dengan realita proses kebijakan (jo.
hal. 10)?

TERIMA KASIH
Kebijakan: Memuliakan Publik
(Negara) dan Publik (Masyarakat)
secara Simultan
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